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УЧЕНИ ПРЕД ОБЕКТИВА 
В рамките на проекта "Нощ на учените 2007", финансиран от Европейската 

комисия, който тази година е посветен на историята и археологията, ”Клуб 
Млади Таланти" организира конкурс за видеоматериал "Учени пред обектива".  

 
Кой може да участва 

В конкурса могат да участват млади хора (до 26 годишна възраст) - 
любители на журналистиката и екранните изкуства..  

 
Какво трябва да направиш 

За да участваш в конкурса трябва да заснемеш до 5-минутен клип, посветен 
на наш учен, работещ в областта на историческите науки.  

Трябва да бъде показана естествената страна на учения, да се потърси 
истинският му характер, който често остава скрит зад сериозния му научен 
поглед.  

Най-важното е да представиш избрания от теб персонаж като родител, любител, 
 като един от нас! 

При структурирането на твоя материал, трябва да използваш максимално 
твоето въображение, да покажеш режисьорски и сценаристки умения и не се 
притеснявай да използваш нетрадиционни идеи. Можеш да работиш сам или в 
екип. 

Ще ти помогнем с няколко предложения: например като фон на клипа 
може да се използва интересна историческа забележителност, за която избраният 
учен да разкаже любопитни факти. 

 
Въпросите могат да бъдат: 

- Защо избрахте науката? 
- Какво Ви накара да работите в тази област? 
- Разкажете нещо интересно от Вашата професионална кариера! 
- Какво според Вас би накарало младия човек да избере пътя на 

научната кариера? 
- Коя е най-голямата илюзия във Вашата сфера на работа? 
- Кой е любимият Ви виц? 

 
Твоя клип можеш да заснемеш в срок до 10.09.2007 г. и да ни го изпратиш на 

цифров носител по пощата на адрес София 1000, п.к. 124 – за конкурса „Учени 
пред обектива”. 

И не забравяй, че най-важното е да се забавляваш и да провокираш 
интереса на младите хора към науката! 

 
Какво можеш да спечелиш: 

Екскурзия до Кушадасъ и Античния град Ефес, осигурена от В.Корект 
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туроператор (лиценз №04789) – http://www.vkorekt.com 
10 клипа, одобрени жури,  ще бъдат представени по време на "Нощта на 

учените 2007" и ще станат част от общо DVD, което ще се разпространи след 
конкурса в България и в ЕС. Ще има и много материални награди! 

http://www.vkorekt.com/

